
Protokoll fört vid årsmöte den 24/8 2008  
för Heimdal-Skogsbackens vägsamfällighet. 
 
Närvarande: 20 st. medlemmar. 
 
§ 1.  Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 
 
§ 2.  Mötet beslutar att årsmötet är behörigt utlyst. 
 
 
§ 3.  Lars-Inge Karlsson väljs till mötesordförande. 
 
 
§ 4.  Jan Hörman väljs till sekreterare. 
 
 
§ 5.  Ingvar Persson och Bent Ryder-Jensen väljs till 

justeringsmän och rösträknare. 
 
§ 6.  Dagordningen godkännes. 
 
 
§ 7. Lars-Inge Karlsson och Rolf Elsrud föredrar 

verksamhetsberättelsen som godkännes och läggs till 
handlingarna. ( bilagor 1, 2, 3  )  

 
§ 8. Jan Hörman föredrar revisorernas berättelse.( bilaga 4) 
 
 
§ 9.  Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 
 
 
§ 10. Mötet beslutar att vägavgiften skall vara oförändrad. 
 Per Svedskog reserverar sig mot beslutet. I samband med 

detta godkännes debiteringslängden. 
 
§ 11. Val för verksamhetsåret 2008- 2009 



a) Lars-Inge Karlsson väljs till ordförande för två år. 
b) Rolf Elsrud väljs till kassör för två år. 
c) Jan Hörman väljs till styrelseledamot för två år. 
d) Fredrik Björn och Pontus Norlin väljs till 

styrelsesuppleanter för ett år. 
e) Kenneth Johanesson väljs till vägfogde för ett år. 
f) Val av bisittare till vägfogde lämnas vakant. 
g) Maria Ekström och Anna Bergenmalm väljs till revisorer 

för ett år. 
h) Maja Marusic väljs som revisorsuppleant för ett år. 
i) Lars Henriksson och KG Larsson väljs till valberedning 

för ett år. 
 
§ 12.      Övriga frågor. 
 

a) Skyltar behövs vid förskolan. Styrelsen tar kontakt med 
vägverket. 

b) Husdjursägare tar ej upp sina djurs avföring. Uppmaning 
till ett skärpande av detta skrivs på hemsidan. 

c) ” lekande barn skyltar” får uppsättas efter kontakt med 
styrelsen. 

d) De som vill anordna fartdämpande hinder i form av 
blomlådor etc. skall kontakta styrelsen innan så sker. 

e) Beslutas att styrelsen tar kontakt med kommunen/ 
Lundbergs angående väg från Annelundsområdet. 

 § 13. Mötet avslutas. 
 
 
Vid protokollet: 
 
____________ 

Jan Hörman 
 
 
Justeras: 
 
________________   __________________ 
Ingvar Persson   Bent Ryder- Jensen  


